Hrad Bouzov
Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

GPS souřadnice: 49.704939N, 16.889387E

Adresa URL: www.hrad-bouzov.cz

Hrad Bouzov (původně Búzov) stojí ve stejnojmenné vesnici jihozápadně od města Loštice na
středozápadní Moravě. Romantický hrad byl založený na přelomu 13. a 14. století. Do roku 1696 jej
střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil
Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní
památku.
Hrad byl postaven s typicky bergfritovou dispozicí s jedním patrovým palácem. Koncem 14. století bylo k hradu
přistavěno předhradí. Roku 1558 hrad Bouzov vyhořel, ale kvůli finančním problémům tehdejších
majitelů byl hrad plně obnoven až v roce 1620. Do dnešní podoby byl hrad upraven přestavbou v letech 1895
až 1897 na popud arcivévody Evžena Habsburského, tehdejšího velmistra Řádu, který také stavbu
financoval. V roce 1895 byla zbourána větší část původního středověkého hradu a během dvou let zde
byl postaven nový hrad v romantickém duchu napodobující jihoněmecké hrady. Autorem historizující
podoby hradu byl Georg von Hauberrisser, architekt mj. Nové radnice v Mnichově. Do hradu byly svezeny různé
středověké artefakty mající vztah k řádu německých rytířů a interiéry hradu byly zařízeny
replikami středověkého nábytku. Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími,
arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1896–1910.
Dnes je hrad Bouzov plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i na míru
vyrobeným nábytkem. Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž, které mohou
návštěvníci spatřit v provozu při slavnostních příležitostech – zahájení a ukončení sezóny,
vernisáže výstav, hradní jarmark a karneval apod.
Magické kouzlo hradu Bouzov jej trvale činí vyhledávaným objektem pro pořádání společenských
akcí, koncertů, divadelních představení, výstav a svateb. Svoji roli si také zahrál v mnoha pohádkách a
historických filmech. Bouzov nabízí k pronájmu velké množství rozmanitých interiérů - sálů, síní a
nádvoří.
Prohlídkové okruhy hradu Bouzov:
Hrad se představuje

Hrad se představuje II.

Hrad Bouzov
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Jak se staví středověký hrad

Hrad z ptačí perspektivy

Dětská trasa s Ohnivcem

Hrad Bouzov křížem krážem

Večerní kostýmované prohlídky na Bouzově
Informace o návštěvní době zde.
Ceny vstupného zde.
Zdroj textu: www.npu.cz – Národní památkový ústav
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